EVALUATION FORM FOR NEURO ROTATION 2

EVALUATION FORM For Rotation 2 (การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวิ นิจฉัยที่สาคัญ ระดับที่ ๒: CT of the Head and Neck, CT of the Spine,
MRI of the Brain, MRI of the Spine)
เมื่อสิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 1: 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน...............................................................................................
วันที่....................................................
จานวนเคส: CT of the head and neck
CT of the spine
MRI of the brain
MRI of the spine
1. การจัดหาข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญและจาเป็ นในการคัดเลือก imaging protocol ในการตรวจ CT หรือ MRI ทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วย (EPA-R 8)
 1 ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ทีส่ าคัญและจาเป็ นไม่ครบถ้วน
 2 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ทีส่ าคัญและจาเป็ นครบถ้วน
 3 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ทีส่ าคัญและจาเป็ นครบถ้วนแต่สรุปปั ญหาและข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ทีส่ าคัญและจาเป็ นครบถ้วน สามารถสรุปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน
2. การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการตรวจ CT หรือ MRI (EPA-R 6)
 1 ไม่ตะหนักถึงข้อบ่งชี้ ความเสีย่ ง และประโยชน์ทผ่ี ปู้ ่ วยจะได้รบั การตรวจ CT หรือ MRI รวมถึงกระบวนการขอให้ผปู้ ่ วยเซ็นใบยินยอม
 2 ตะหนักถึงข้อบ่งชี้ ความเสีย่ ง และประโยชน์ทผ่ี ปู้ ่ วยจะได้รบั การตรวจ CT หรือ MRI และมีกระบวนการขอให้ผปู้ ่ วยเซ็นใบยินยอม
3. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการตรวจ CT หรือ MRI ทีต่ อ้ งได้รบั การฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดา (EPA-R 10)
 1 ทราบข้อบ่งชีใ้ นการฉีด contrast agent เข้าหลอดเลือดดา
 2 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวังในการฉีด contrast agent เข้าหลอดเลือดดา
 3 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง และสามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการการฉีด contrast agent เข้าหลอดเลือดดาได้
 4 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง สามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อม และเลือกชนิดของ contrast agent ทีใ่ ช้ได้เหมาะสม
4. เลือก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจ CT หรือ MRI ทีเ่ หมาะสมและได้ประโยชน์อย่างสูงสุดกับผูป้ ่ วย โดยคานึงถึง อายุ เพศ
โรค และ problem lists ของผูป้ ่ วยกับปริมาณรังสีทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั (EPA-R 2, EPA-R 8, EPA-R 10)
 1 ไม่ทราบว่าควรเลือกใช้ imaging protocol อะไร
 2 เลือก imaging protocol ได้ แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลทีเ่ ลือก
 3 เลือก imaging protocol ได้ และทราบข้อดีหรือข้อเสีย และปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ แต่แก้ไขหรือปรับเปลีย่ นไม่ได้
 4 เลือก imaging protocol ได้ ทราบข้อดี ข้อเสีย และปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ สามารถปรับเปลีย่ น imaging protocol ได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
5. การรายงานผลถึงลักษณะความผิดปกติทต่ี รวจพบ รวมถึงการให้ความเห็น (impression/opinion) ถึงผลการวินิจฉัยและการจาแนกวินิจฉัยโรค (EPA-R 3)
 1 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติทต่ี รวจพบได้ แต่ยงั ต้องปรับปรุง
 2 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติทต่ี รวจพบได้ดี แต่ไม่สามารถให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการจาแนกวินิจฉัยโรคไม่
ถูกต้อง
 3 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติทต่ี รวจพบได้ดี และสามารถให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการจาแนกวินิจฉัยโรคได้
ถูกต้อง แต่ไม่ยงั สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 4 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติทต่ี รวจพบได้ดี และให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการจาแนกวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง
และให้ลาดับความสาคัญก่อนหลังได้
6. ให้คาแนะนาสาหรับการตรวจเพิม่ เติมอย่างอื่นทีจ่ าเป็ นได้เหมาะสม (recommendation of appropriate next steps) (EPA-R 5)
 1 ไม่สามารถให้คาแนะนาได้
 2 ให้คาแนะนาได้แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจทีแ่ นะนา
 3 ให้คาแนะนาได้เหมาะสม พร้อมระบุเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจที่แนะนา
7. การส่งต่อข้อมูลทีเ่ ป็ นปั ญหาสาคัญหรือฉุ กเฉินให้กบั อาจารย์และแพทย์ทด่ี แู ลผูป้ ่ วย (EPA-R 1, EPA-R 4, EPA-R 7)
 1 ไม่ทราบปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
 2 ทราบปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ แต่ไม่ส่งต่อข้อมูล
 3 ทราบปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ถูกต้อง
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 4 ทราบปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และส่งต่อข้อมูลได้ถูกต้อง
8. การสื่อสารกับผูป้ ่ วย (EPA-R 4, EPA-R 9)
 1 ไม่ส่อื สารกับผูป้ ่ วย
 2 สื่อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาทีไ่ ม่เหมาะสม
 3 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
9. การสื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน (EPA-R 9)
 1ไม่ส่อื สารกับผูร้ ่วมงาน
 2 สื่อสารกับผูร้ ่วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
 3 สื่อสารกับผูร้ ่วมงานได้ดี
10. การตระหนักถึงปั ญหาและภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างหรือหลังการตรวจ (EPA-R 7, EPA-R 10)
 1 ไม่ตระหนักถึงปั ญหาและภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้
 2 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาและภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาและภาวะแทรกซ้อนที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาทีเ่ หมาะสม
 4 สามารถจัดการแก้ไขปั ญหาและภาวะแทรกซ้อนได้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาทีเ่ หมาะสม
 5 สามารถจัดการแก้ไขปั ญหาและภาวะแทรกซ้อนได้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาทีเ่ หมาะสม
พร้อมแจ้งและรายงานสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อป้ องกันการเกิดซ้าในอนาคต
11. ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-R 9)
 1 ไม่รบั ผิดชอบในหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายแต่ล่าช้า
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่ และตรงต่อเวลา
ระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 0  ขาดความรับผิดชอบในหน้ าที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างเหมาะสม
 Level 1  สามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2  สามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3  สามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาชี้แนะจากอาจารย์
 Level 4  สามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างเหมาะสมได้ด้วยตนเอง และสามารถให้การชี้แนะ
หรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้
ชื่ออาจารย์ผ้ปู ระเมิน (ตัวบรรจง)........................................................................... (ลายเซ็น)............................................................

